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 HIV/HCV SZŰRÉS 
 NCIDU KONFERENCIA 
 E-POD: ESETTANULMÁNY A HALLUCINOGÉN GOMBÁKRÓL 
 UTAZÁSI BESZÁMOLÓ  
 AZ EMCDDA ÚJ INTERNETES CÍME 

 
 

TÉRÍTÉSMENTES HIV/HCV SZŰRŐVIZSGÁLAT 
 
A civil szervezetektől hozzánk érkezett intravénás (iv.) kábítószer-használók térítésmentes 
szűrővizsgálatát érintő kérdések megválaszolására a következő információt tudjuk adni. 
 

• Az Országos Tisztifőorvos rendelete alapján, a drogambulanciák és más 
kezelőhelyek kérésére az intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát 
az ÁNTSZ regionális laboratóriumai az ÁNTSZ költségén, a beküldő számára 
térítésmentesen végzik el. 

 
• Azok az intézmények, szervezetek, ahol intravénás vérvételi lehetőségre van hely, 

a beküldő orvos a vérmintához csatolt egységes Vizsgálatkérő lapon kéri a 
vizsgálatot. 
A vizsgálatkérő lap letölthető: 
http://www.oek.hu/oek.web?to=1145,887&nid=91&pid=1&lang=hun 
 

• Ahol nincsenek meg a feltételek az intravénás vérvételre a legközelebbi HIV/AIDS 
tanácsadót vagy Bőr- és Nemibeteg Gondozót (BNG) lehet, mint szűrési helyet 
felajánlani, illetve a listán szereplő egyéb szűrőhelyet. A HIV/AIDS tanácsadókban és 
BNG-ben jelezni kell, hogy HIV és HCV szűrést is kér az adott iv. kábítószer-
használó. 

 
• Az ellátásban részesülők adatvédelemhez, adatbiztonsághoz való joga nem sérül, a 

szűrés során a TDI-ben használatos ún. generált kód kerül alkalmazásra. 
 
 
Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális 
laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen 
végzik el: 
 
ÁNTSZ Baranya Megyei Intézete  
7623 Pécs, Szabadság út 7. 
T.: (72) 514-999, (72) 514-942 
 
ÁNTSZ Csongrád Megyei Intézete  
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.  
T.: (62) 592-500 
 
ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete 
8200 Veszprém, József A. u. 36. 
T.: (88) 424-866, (88) 424-210, (88) 428-686 

 
ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén  
Megyei Intézete 
3501 Miskolc, Meggyesalja u. 12.  
T.: (46) 354-611 
 
 
Országos  
Epidemiológiai Központ  
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.  
T.: (1) 476-11-00  
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Térítésmentesek a HIV/HCV-szűrővizsgálatok az ÁNTSZ megyei/fővárosi 
intézeteiben működő HIV/AIDS tanácsadókban, Bőr- és Nemibeteg 
Gondozókban (BNG) illetve a felsorolt egyéb szervezeteknél: 
 
Budapesten 
 
Kerületi Bőr- és Nemibeteg-gondozó 
Intézetek 
 
Országos Epidemiológiai Központ  
1097 Budapest, Gyáli út 2-6. T.: 476-1100 
(Rendelési idő: kedd 11-12h,  
csütörtök: 14-15h) 
 
ÁNTSZ Fővárosi Intézete 
1139 Budapest, Váci út 174. T.: 465-3820 
(Rendelési idő: hétfő-péntek: 8-12h) 
 
Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és  
Bőronkológiai Klinika, STD Centrum 
1085 Budapest, Mária utca 41. T.: 215-7300 
 
Fővárosi Önkormányzat Szent László 
Kórház Ambulancia 
1097 Budapest, Gyáli út 5-7. 
T.: 455-8100, 455-8100/ 8328 
 

Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat 
1113 Budapest, Karolina út 35/b. T.: 466-9283 
(Rendelési idő: hétfő, szerda,  
csütörtök: 17-20h, kedd, péntek: 9-12h ) 
 
Iránytű Ifjúsági Információs  
és Tanácsadó Iroda 
1136 Budapest, Pannónia u. 34., T.: 339-3700  
(Rendelési idő: hétfő, szerda: 16-18h) 
 
Szent Sebestyén’97 Kft.  
(csak homoszexuálisoknak) 
1067 Budapest, Podmaniczky u. 27. fsz.10.  
T.: 302-7572  
(Rendelési idő: szerda 18-20h) 
 
Vidéken: 
 
ÁNTSZ Megyei Intézeteiben működő 
HIV/AIDS tanácsadók 
 
Bőr- és Nemibeteg-Gondozó Intézetek ■  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

E-POD: ESETTANULMÁNY A HALLUCINOGÉN GOMBÁKRÓL 
 

Az EMCDDA az ez évi nemzetközi kábítószer-ellenes világnap  alkalmából jelentette meg az 
Európai Unióban történő hallucinogén gomba-fogyasztást vizsgáló esettanulmányt. A 
tanulmány elemzi a hallucinogén gombák hozzáférhetőségének szintjeit, a használat 
lehetséges kockázatait és a jelenlegi helyzetre adott válaszok kidolgozását.  
 
A kábítószer-fogyasztásban újonnan jelentkező trendek felismerése és monitorozása más 
módszert igényel, mint a főbb kábítószer-típusok esetében használt  ún. kulcsindikátorok. 
Ezért az EMCDDA egy új pilot projectet indított el E-POD névvel (European Perspectives on 
Drugs). Az E-POD segítségével az EU tagállamainak a kialakuló új kábítószer-használati 
tendenciák észlelésére, követésére és megértésére fordítható kapacitását vizsgálják olyan 
módszerekkel, amelyek a felhalmozott információhalmazt különböző áttekintő szempontok 
szerint rendezik. 
 

A megyei és városi intézetek teljes címlistája letölthető: 
http://www.drogfokuszpont.hu/dfp.web?mid=25 
http://www.eum.hu/index.php?akt_menu=2771 

Október 12-13-án kerül megrendezésre a 
National Conference on Injecting Drug Use 

konferencia Londonban. 
Az intravénás kábítószer használattal kapcsolatos 

rendezvényről részletes információ található a 
www.exchangesupplies.org címen. ■ 

http://www.drogfokuszpont.hu/dfp.web?mid=25
http://www.eum.hu/index.php?akt_menu=2771
www.exchangesupplies.org
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A hallucinogén gombákkal kapcsolatos esettanulmány elkészítéséhez az adatgyűjtés 
meghatározott időkeretben - 2005 júliusa és októbere között - történt az EU tagállamokban. 
A vizsgálat részét képezték a hallucinogén gomba fogyasztók életstílus trendjei, és azok 
gazdasági érdekei, akik a hallucinogén gombák értékesítésében részt vesznek. 
 
Az esettanulmány kiemeli azon feltételeket, amelyek hozzájárultak a hallucinogén gombák 
fogyasztásában jelentkező trendek kialakulásához, valamint azokat, amelyek esetlegesen 
akadályozhatják a tendencia továbbterjedését. 
 
Az E-POD projekt követi az Európai Trend (European Trend) projektet, valamint hasznosítja 
a korai jelzőrendszer és a Reitox hálózat által elérhetővé tett adatokat. Ezáltal hozzájárul 
ahhoz, hogy megvalósuljon az Európai Unió akciótervének (2005-2008) egyik fő célja: 
„egyértelmű információk előhívása a kábítószer-fogyasztás és a kábítószerpiac kialakuló 
trendjeiről és mintázatairól”, valamint a kábítószer-jelenség jobb megértése és megfelelő 
prevenció kidolgozásának elősegítése. ■ 

Forrás: Drugnet Europe 54. 
Az esettanulmány teljes anyaga letölthető: 

http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.Content&nNodeID=7079&sLanguageISO=EN 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
A találkozón elsősorban két elkészült jelentés és a készülő új EWS útmutató került részletes 
bemutatásra. Elsőként az Európai Unió Tanácsának az Együttes Fellépést (Joint Action) 
2005 májusától felváltó „Council Decision 2005/387/JHA” határozat eddigi megvalósítását 
összefoglaló EMCDDA-Europol jelentés. A határozat az új pszichoaktív anyagokra 
vonatkozó információcsere, kockázatértékelés és ellenőrzés uniós szintű mechanizmusát 
szabályozza. A jelentés egyik függelékét képezi az EMCDDA-Europol közös jelentése az 
mCPP-ről (erről lásd márciusi hírlevelünket), amelyet az EMCDDA, az Europol, illetve az 
Európai Gyógyszerértékelő ügynökség (EMEA) szakértői mutattak be.  
 
Tapasztalatként megfogalmazódott, hogy a jövőben az EMCDDA szorosabb együttműködést 
kíván kiépíteni az EMEA-val. Az új EWS útmutató elkészítését a szabályozásban 
bekövetkezett módosítás indokolja. Két munkacsoportban számos javaslat hangzott el arra 
vonatkozóan, hogy a tagországok képviselői mit tartanának fontosnak még beleilleszteni az 
útmutatóba, az információk szolgáltatását mivel bővítenék (pl. további változókat 
szerepeltetnének az új pszichoaktív anyagok megjelenését jelentő űrlapban). Azonban, mivel 
ez az útmutató a minden országban elfogadható, közös, a Council Decision által szigorúan 
rögzített mechanizmust hivatott áttekinthetően összefoglalni, a javaslatokat igen korlátozott 
mértékben fogadták el az EMCDDA szakértői. Minden országnak, így Magyarországnak is 
saját feladata, hogy a sajátosságok figyelembevételével az EWS nemzeti szintű működését 
kialakítsa, fejlessze, az uniós szabályozással harmonizálva, azt kiegészítse. Az uniós 
útmutató várhatóan az ősz folyamán fog megjelenni. ■ 
 
 
 
 
 
 
 
 

w w w . d r o g f o k u s z p o n t . h u  

 

 
UTAZÁSI BESZÁMOLÓ  

 

Az EMCDDA honlapjának címe 
www.emcdda.europa.eu -ra változott. 

A régi cím 2007 májusáig átirányítja a látogatókat az új elérhetőségre. 

 

A Korai jelzőrendszer hálózat (Early Warning System) éves szakértői találkozója 
 Lisszabon 

Nagy Zoltán – a Nemzeti Drog Fókuszpont munkatársának beszámolója 

http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.Content&nNodeID=7079&sLanguageISO=EN
www.emcdda.europa.eu
www.drogfokuszpont.hu

